
 



 Aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată 

de Stat  

 nr. 2 din 24.02.2015 

 

 RAPORT  ANUAL 

privind activitatea Oficiului Teritorial   

al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

 

1. Perioada de raportare: ____________________ 

 

2. Date generalizate:  

Informaţia generalizată cu privire la:  

 numărul de beneficiari –______ (______ beneficiari ai asistenţei juridice 

calificate şi ______                      beneficiari ai asistenţei juridice de urgenţă): 

 cauze penale –______ beneficiari; 

 cauze contravenţionale – ______ beneficiari; 

 cauze civile – _______ beneficiari; 

 

Evoluţia numărului de beneficiari ai asistenţei juridice garantate de stat acordate de către 

Oficiul Teritorial  cu privire la acordarea asistenţei juridice garantate de stat pe parcursul 

anului este următoarea: 

 

 Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual  

Beneficiari AC      

Beneficiari AU      

Total      

 

 numărul de decizii adoptate –  _____ (______ decizii de acordare a asistenţei 

juridice calificate şi  _______ decizii de acordare a asistenţei juridice de 

urgenţă); 

 numărul de subiecţi implicaţi în sistem:  

- avocaţi la cerere -  _____ 

- avocaţi publici - ______ 

- parajurişti – _____ 

 % solicitărilor satisfăcute din cele solicitate  - ______% 

 suma totală achitată pentru servicii de asistenţă juridică garantată de stat:  

 suma pentru onorarii –  _______lei, 

 pentru asistenţa juridică calificată –   _______ lei, 

 pentru asistenţa juridică de urgenţă –   _______ lei, 

 pentru asistența juridică primară acordată de parajuriști-______ 

lei, 

 suma pentru alte cheltuieli –  ______ lei. 

 
3. Asistenţa juridică de urgenţă: 

a. Numărul de solicitări primite: ______ 

 cauze penale -  ______ 



 cauze  contravenţionale - ______ 

 Coraportul numărului total de solicitări la numărul persoanelor 

reţinute pe raion /raza de activitate a Oficiului Teritorial – circa _____ 

%.  

 

Numărul persoanelor pentru care a fost solicitată asistenţa de urgenţă : ____ 

b. Numărul de solicitări satisfăcute:  

 cauze penale - ____ 

 cauze contravenționale- ____ 

 numărul persoanelor reprezentate -  ____ 

 numărul de solicitări neîntemeiate - ____ 

c. Numărul de solicitări: 

 în orele de serviciu a Oficiului Teritorial –  _____ 

 in afara orelor de serviciu a Oficiului Teritorial – _____ 

 

d. Din numărul total de solicitări preluate:  

 numărul cauzelor preluate de avocaţi publici - _____                        

 numărul cauzelor preluate de avocaţii la cerere  - _____             

 

e. Din numărul total de cauze şi persoane cărora s-a acordat asistenţă juridică de 

urgenţă:  

 numărul cauzelor şi persoanelor în privinţa cărora a fost acordată 

doar asistenţa juridică de urgenţă –  circa _____ % (angajarea unui 

avocat din propriile mijloace). 

 numărul persoanelor care au depus cerere de acordare a asistenţei 

juridice calificate -  circa _____ %.  

 

f. Din numărul persoanelor cărora li s-a admis acordarea asistenţei juridice 

calificate:  

 câte persoane au continuat să fie reprezentate de acelaşi avocat –  circa 

____% 

 la câte a fost schimbat avocatul, motivele pentru ultimul –  circa 

____%. 

 

g. Remunerarea acordată avocaţilor pentru asistenţa juridică de urgenţă:  _______ 

lei, dintre care: 

 pentru disponibilitate  _____  lei  

 pentru asistenţa efectiv acordată. 

 Remunerarea medie per cauză –            lei/cauză (media 

generală/beneficiar). 

h. Timpul mediu în care se satisface solicitarea de numire a avocatului de serviciu 

– ____ ore (raportul dintre ora la care a parvenit solicitarea şi ora la care 

avocatul efectiv a preluat cauza).  

 

i. Dificultăţi întâmpinate:____________ 

 



j. Prognoze pentru următoarele trei luni/an referitoare la costurile necesare şi 

priorităţile Oficiului Teritorial:______________ 

 

4. Asistenţa juridică calificată:  

a. Numărul solicitărilor primite şi satisfăcute - _____ 

 

b. Numărul persoanelor pentru care a fost acordată asistenţa juridică calificată –  

_____  

 

Detaliată pe categorii de cauze:  

 cauze penale – _____ beneficiari; 

 cauze contravenţionale – ____ beneficiari; 

 cauze civile – ____ beneficiari; 

 

Detaliată după sex:  

 Bărbaţi – ____ beneficiari; 

 Femei – ____ beneficiari; 

 

Detaliată după vârstă:  

 Adulţi  - _____ beneficiari; 

 Minori – _____ beneficiari; 

c. Numărul solicitărilor admise – ____% 

 

d. Din numărul total de solicitări admise: 

 numărul cauzelor preluate de avocaţi publici – _____                         

 numărul cauzelor preluate de avocaţii la cerere – _____          

 Remunerarea medie solicitată de avocaţii la cerere pe diferite cauze  

şi diferite raioane – ____ lei / cauză (media generală / beneficiar). 

 Remunerarea efectiv acordată: pentru onorarii şi pentru alte cheltuieli 

de apărare – ____ lei / cauză (media generală / beneficiar). 

 

e. Dificultăţi întâmpinate:______ 

 

f. Prognoze pentru următoarele trei luni / an referitoare la costurile necesare şi 

priorităţile Oficiului Teritorial :_______ 

 

g. Solicitări din raza de activitate a altor oficii teritoriale: ____ 

 

5. Asistența juridică primară: 

a. Numărul de beneficiari ai asistenței juridice primare: 

 acordate de avocații publici -_____ 

 acordate de parajuriști -_____ 

6. Alte activităţi întreprinse de Oficiul Teritorial:  

a. Contracte încheiate cu avocaţii în perioada raportată - ___. 

b. Contracte reziliate cu avocații în perioada raportată-____. 
 



c.  Monitorizarea activităţii  avocaţilor care acordă asistenţa juridică 

garantată de stat: 
 În perioada raportată au fost monitorizaţi ____ avocaţi.  

 În rezultatul procesului de monitorizare au fost depistate unele 

neajunsuri după cum urmează:___________ 

 

d. Contracte încheiate cu parajuriștii în perioada raportată-____. 

e. Contracte reziliate cu parajuriștii în perioada raportată-_____. 

 

f. Monitorizarea activităţii  parajuriștilor care acordă asistenţa juridică 

garantată de stat: 
 În perioada raportată au fost monitorizaţi ____ parajuriști.  

 În rezultatul procesului de monitorizare au fost depistate unele 

neajunsuri după cum urmează -___________. 

 

b. Întâlniri cu reprezentanţii organelor de drept în vederea îmbunătăţirii 

procesului de asigurare rapidă cu asistenţă juridică garantată de stat 

:_________ 

 

c. Organizarea şi participarea la manifestările dedicate asistenţei juridice 

garantate de stat:_________________ 

 

d. Activităţi de ridicare a conştiinţei juridice a populaţiei în vederea utilizării 

sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat :_____________ 

 

e.  Ridicarea nivelului de calificare a personalului Oficiului 

Teritorial:____________ 

 

f.  Plângeri primite referitoare la activitatea Oficiului Teritorial şi a personalului 

şi soluţiile:___________ 

 

 

7. Raport financiar:  

  

a. Salariile personalului Oficiului Teritorial: 

 Salariile personalului (___ persoane) Oficiului Teritorial  pe perioada 

raportată (____________) au fost calculate şi eliberate în sumă totală de 

________  lei. 

 

b. Cheltuieli de întreţinere a Oficiului Teritorial: 

 În perioada raportata, au fost efectuate cheltuieli de întreţinere în sumă 

totală de - _______   lei.  

 

c. Onorarii şi alte cheltuieli de apărare achitate avocaţilor: 

 Pentru perioada respectivă au fost preconizate - ________ lei.  

 



 Evoluția plăţilor efectuate de către Oficiul Teritorial avocaților pentru 

acordarea asistenţei juridice garantate de stat pe parcursul anului este 

următoarea: 

 Trimestrul 

I 

Trimestrul 

II 

Trimestrul 

III 

Trimestrul 

IV 

Anual 

Suma planificată      

Suma efectiv 

plătită 

     

Economie/Deficit      

 

d. Onorarii şi alte cheltuieli de activitate achitate parajuriștilor: 

 Pentru perioada respectivă au fost preconizate ______ lei. 

 

 
 Evoluția plăţilor efectuate de către Oficiul Teritorial parajuriștilor pentru 

acordarea asistenţei juridice garantate de stat pe parcursul anului este 

următoarea: 

 Trimestrul 

I 

Trimestrul 

II 

Trimestrul 

III 

Trimestrul 

IV 

Anual 

Suma planificată      

Suma efectiv 

plătită 

     

Economie/Deficit      

 

 
e. Alte cheltuieli -_________________ 

 

8. Concluzii:  

a. Nivelul de satisfacere a necesităţilor de acordare a asistenţei juridice de 

urgenţă, calificată și primară din raza de acoperire a Oficiului Teritorial – 

_______. 

b. Impedimente/dificultăţi şi propuneri de soluţionare, unde asemenea 

există:______. 

c. Costurile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi prognoze pentru 

următoarea perioadă- 

d. Propuneri de optimizare sau îmbunătăţire a sistemului de asistenţă juridică 

garantată de stat: 

 

Data _____________________ 

 

Coordonatorul 

Oficiului Teritorial  al CNAJGS                                                   

_______________ 


